
ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ  ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣ
ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΕΕΣΣΦΦΑΑ

Έρχεται «δελτίο» στο φυσικό αέριο
- Προβλέπει τρία

επίπεδα συναγερμού 

- Πότε και σε ποιους

θα κόβεται

σε περίπτωση 

σοβαρής διαταραχής 

στην τροφοδοσία 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 4481 Tετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Ο Βύζας Μεγάρων ανακοίνωσε
τον Μάρκο Ντούνη

Οι Γυναίκες του Πανελευσινιακού
με τον Κρόνο

Στις 16/10 ξεκινάει το πρωτάθλημα της
Super League2

Θ. Λιβάνιος: Πλατφόρμα
ελέγχου των οφειλών
εταιρειών ηλεκτρικής 

ενέργειας στους Δήμους
Το αίτημα - πρόταση είχε κατατεθεί από

τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ 

ΑΧΑΡΝΕΣ
Ξυλοκόπησαν και 

λήστεψαν αστυνομικό 
– Νοσηλεύεται στο 401 ΓΣΝΑ
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στην Ελευσίνα
- Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Υπουργός

Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

ΔΥΠΑ: Νέο voucher 1.000
ευρώ για εργαζόμενους 

 - Ποιοι οι δικαιούχοι
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- Πότε ξεκινά το χειµερινό ωράριο 
- Πώς υποβάλλεται η αίτηση
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Πρωτοφανές επεισόδιο
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του οχήματος του 
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«ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ» 

O Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. του Δ. Ασπροπύργου
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιή συννεφιά 

Η θερμοκρασία από 18  έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χαριτίν η, Χαριτίν α, Χαρίτη, Τίν α, Χαρά

Μεθοδία, Ερμογέν ης
Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Γκιόκα Άννα, Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 

2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κουγιουμτζόγλου 1 - Πλατεία Εθνικής 

Αντιστάσεως,  2105561131

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.Κοροπούλη Βαγγέλη 15,

Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105551954

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

ΑΧΑΡΝΕΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ 

ΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΟΕ Δημοκρατίας 222,

2102312615

Επεισόδιο με οπαδικά χαρακτηριστικά
σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες,
τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Ελευσίνας.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ομάδα
ατόμων φέρεται να πλησίασε έναν οδηγό
αυτοκινήτου, ο οποίος φορούσε μπλούζα
ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες , άρχισαν να του

φωνάζουν μεταξύ άλλων «βγάλε την μπλούζα» την 

οποία στη συνέχεια του την άρπαξαν. Κατά την
διαφυγή τους μάλιστα πήραν και τα κλειδιά του
οχήματος.

Το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στην
Αστυνομία και φέρεται να έχει αναγνωρίσει ένα από
τα άτομα.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει

ΗΝέα Δημοκρατία διοργανώνει μια ακόμη
ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση, αυτή τη
φορά με θέμα: «Πολιτισμός για όλους: Μια

συζήτηση για όσα έγιναν και όσα πρέπει να
γίνουν», όπως αναφέρουν κομματικές πηγές.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6
Οκτωβρίου στις 19:00 στην Ελευσίνα και συγκεκρ-
ιμένα στον πολυχώρο X-Bowling Art Center (οδός
Χαριλάου 12), ενώ κεντρική ομιλήτρια θα είναι 

η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μεν-
δώνη. 
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ακόμη εκπρό-

σωποι του χώρου του πολιτισμού.
Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Γραμματέας της

Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος
Μαρινάκης και ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει ο
Επικεφαλής Θεματικού Τομέα Πολιτισμού Νίκος
Σωτηρόπουλος.

Πρωτοφανές επεισόδιο στην Ελευσίνα: 
Του έβγαλαν τη μπλούζα και άρπαξαν τα κλειδιά του ΙΧ του

ΝΔ: Εκδήλωση στην Ελευσίνα για τον
πολιτισμό την Πέμπτη
- Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
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Μενίδι: Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν αστυνομικό 
– Νοσηλεύεται στο 401 ΓΣΝΑ
Θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού έπεσε αστυνομικός

στην περιοχή του Μενιδίου.Σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες, το απόγευμα της Κυριακής δύο
άτομα, ένας 17χρονος και ένας 26χρονος, προσέγ-
γισαν τον 22χρονο αστυφύλακα, τον χτύπησαν και
στη συνέχεια του άρπαξαν το πορτοφόλι, που περ-
ιείχε την υπηρεσιακή του ταυτότητα, προσωπικά
έγγραφα και 250 ευρώ.

Το θύμα ενημέρωσε αμέσως τους συναδέλφους
του, που πραγματοποίησαν -με τη βοήθεια της ομά-
δας ΟΠΚΕ- αστυνομική επιχείρηση στον καταυλισμό
«Αγία Σωτήρα» στο Μενίδι. Εκεί βρέθηκαν η υπηρ-
εσιακή ταυτότητα και τα προσωπικά έγγραφα του αστυνομικού που κλάπηκαν από τους δράστες. Αυτό
που δεν εντοπίστηκε είναι τα μετρητά που του άρπαξαν οι ληστές. Στη συνέχεια, προσήχθησαν δύο
άτομα στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου αναγνωρίστηκαν από το θύμα και συνελήφθησαν.

Ο αστυνομικός που έπεσε θύμα τους διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Στρατιωτικό
Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

T
η δημιουργία
πλατφόρμας, μέσω της
οποίας θα

ταυτοποιούνται οι
εισπράξεις, οι οφειλές των
πολιτών και τα ποσά που
αποδίδονται τελικά από τις
εταιρείες – παρόχους
ηλεκτρικής ενέργειας στους
δήμους από τα δημοτικά
τέλη, ανακοίνωσε ο
υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Θοδωρής
Λιβάνιος, μιλώντας στη
συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ
που πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Λιβάν ιος αν αφερόμεν ος
στο πρόβλημα που αν τιμετωπίζουν  οι δήμοι με την
πολύμην η καθυστέρηση από τις εταιρείες – παρόχ ους
ηλεκτρικής εν έργειας όσον  αφορά την  απόδοση των
δημοτικών  τελών , είπε πως ετοιμάζεται μία πλατφόρμα
όπου θα ταυτοποιούν ται οι οφειλές και τα ποσά ώστε
ν α γν ωρίζουν  από τη μία οι πολίτες τι έχ ουν  πληρώσει
και ποιο ποσό αφορά τους δήμους και από την  άλλη οι
δήμοι ν α γν ωρίζουν  τι έχ ουν  ν α εισπράξουν .«Να
υπάρχ ει καθαρή εικόν α τι έχ ει πληρωθεί για ν α μην
υπάρχ ει απώλεια εσόδων . Ετοιμάζουμε το
συγκεκριμέν ο πρόγραμμα, ψάχ ν ουμε έν αν  τρόπο ν α
το ολοκληρώσουμε και ν α το δημοπρατήσουμε», είπε
ο υφυπουργός.

Να σημειωθεί ότι η δημιουργία της πλατφόρμας
αποτελεί αίτημα -πρόταση της Αυτοδιοίκησης, η οποία
είχ ε κατατεθεί από τον  πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ.
Παπαστεργίου, ως την  πιο εν δεδειγμέν η λύση ώστε ν α
γν ωρίζουν  οι δήμοι αν  αν ά πάσα στιγμή τι τους
αποδίδουν  οι εταιρείες – πάροχ οι ηλεκτρικής
εν έργειας, ποιοι και πόσα πληρών ουν  και ν α μην

αν αγκάζον ται ν α καταφεύγουν  σε ν ομικές διαδικασίες 
για την  επίλυση των  διαφορών  που και χ ρον οβόρες

είν αι και εν  πολλοίς ατελέσφορες.
Ο υφυπουργός ζήτησε επίσπευση των  διαδικασιών

από τους δήμους για την  υλοποίηση ψηφιακών  έργων
καθώς και την  επίσπευση υποβολής προτάσεων  για
τις «Έξυπν ες Πόλεις».

«Δεν  ν οείται, αν έφερε, ψηφιακός μετασχ ηματισμός
της χ ώρας εάν  δεν  είν αι μπροστά η Αυτοδιοίκηση. Ο
κάθε πολίτης βλέπει πρώτα τον  δήμο και πρέπει ν α το
συν ειδητοποιήσουμε αυτό. Υπάρχ ουν  πολλά έργα ν α
γίν ουν  ακόμη, βαριά έργα που χ ρηματοδοτούν ται από
τους πόρους του Ταμείου Αν άκαμψης, που θα
αλλάξουν  τις ζωές όλων  αν αφορικά με υπηρεσίες που
μας ταλαιπωρούν  και δαπαν ών ται πολλές ώρες
εργαζομέν ων ».

Τέλος ο κ. Λιβάν ιος αν αφέρθηκε στο έργο
αν αβάθμισης των  ΚΕΠ σε όλη τη χ ώρα λέγον τας πως
βρίσκεται στην  τελική του ευθεία και πως μέσα στις
επόμεν ες ημέρες θα υποβληθεί στην  Ειδική Υπηρεσία
Συν τον ισμού Ταμείου Αν άκαμψης.

ΔΥΠΑ: Νέο voucher 1.000
ευρώ για εργαζόμενους 

- Ποιοι οι δικαιούχοι

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το νέο πρόγραμ-
μα της ΔΥΠΑ επανακατάρτισης και αναβάθμισης
δεξιοτήτων που δίνει voucher έως και 1.000

ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά τους εργαζόμενους άνω
των 18 ετών, που απασχολούνται σε όλους τους κλάδο-
υς, ενώ η εκπαίδευση δίνει έμφαση σε ψηφιακές και
πράσινες δεξιότητες.

Συγκεκριμένα το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

50-250 ώρες κατάρτιση σε ψηφιακές και «πράσινες
δεξιότητες» υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας

Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 1.000 ευρώ
Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διε-

θνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγ-
νωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

Σημειώνεται πως η υλοποίηση των προγραμμάτων
συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια
ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% των
συνολικών ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για να πάρετε μέρος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με
πάροχους κατάρτισης (ΚΕΚ) και να δηλώσετε ενδιαφέρ-
ον για εγγραφή στο πρόγραμμα. Για τους εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση, ισχύει ότι
έχουν δικαίωμα συμμετοχής ακόμα και αν λαμβάνουν
ειδικό εποχικό επίδομα.

Τα κριτήρια για τα voucher
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύπτουν τις εξής

τρεις βασικές προϋποθέσεις:
Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
Ηλικία άνω των 18 ετών
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν όλοι οι εργαζόμενοι

ανεξαρτήτως αν η σύμβαση τους είναι πλήρους ή μερι-
κής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
έχουν την ιδιότητα του μισθωτού και όταν κάνουν την
αίτηση αλλά και όταν εισέρχονται στο πρόγραμμα.

Κορωνοϊός: 527 
τα εβδομαδιαία κρούσματα

στη Δυτική Αττική
14.992 κρούσματα κορονοϊού στην Αττική ανακοίνωσε

ο ΕΟΔΥ την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την εβδο-
μαδιαια επιδημιολογική έκθεση.

Ειδικότερα, στην Ανατολική Αττική κατεγράφησαν
2.015, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών 2.680, στη Δυτική
Αττική 527, στον Δυτικό Τομέα Αθηνών 1.805, στο κέν-
τρο της Αθήνας 3.810 και 1.910 στο Νότιο Τομέα. Στα
275 υπολογίζονται τα κρούσματα στην Περιφέρεια
Νήσων ενώ 1.970 υπολογίζονται τα κρούσματα στον
Πειραιά.

Θ. Λιβάνιος: Πλατφόρμα ελέγχου
των οφειλών εταιρειών ηλεκτρικής

ενέργειας στους Δήμους
Η δημιουργία της πλατφόρμας αποτελεί αίτημα -πρόταση της Αυτοδιοίκησης, 

η οποία είχε κατατεθεί από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου,
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Τιμούμε την  4η Οκτωβρίου, Παγ-
κόσμια Ημέρα των  ζώων  όλη τη
χρον ιά με συγκεκριμέν ες πρωτο-
βουλίες και δράσεις για την  καθ-
ημεριν ή προστασία και φρον τίδα
των  τετράποδων  φίλων  μας. 

Η ολοκλήρωση της Κτην ιατρικής
Στέγης μέσα στη δύσκολη περίο-
δο της καραν τίν ας αλλά και πρό-
σφατα,  η απόκτηση υπερσύγχρο-
ν ου οχήματος για την  περίθαλψη
των  ζώων  που χρίζουν  ιδιαίτερης 

φρον τίδας,  είν αι μόν ο δύο από
τους σημαν τικούς στόχους που
έχουμε θέσει. 

Η μέριμν α για τους τετράποδους
φίλους μας είν αι έν δειξη πολιτι-
σμού και αγάπης. Για μας αποτε-
λεί ύψιστη προτεραιότητα. Θα
συν εχίσουμε με την  ίδια προσή-
λωση.

Δήμαρχος Φυλής 
Χρήστος Σπ. Παππούς 

Μήνυμα Δημάρχου Φυλής 
Χρήστου Παππού για την 

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων 

Χάσμα μεταξύ Εκκλησίας και
Δήμου Περάματος 
για τη δημιουργία κέντρου
logistics στο Σχιστό

Τ
η διαφων ία του για την  δημιο-
υργία κέν τρου logistics στο
Σχ ιστό Αττικής επαν έλαβε ο

Δήμαρχ ος Περάματος, στη συν άν -
τηση που είχ ε με κλιμάκιο της
Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο δήμαρχ ος, Γιάν ν ης Λαγουδάκης,
έλαβε αν αλυτική εν ημέρωση για το
αν απτυξιακό Έργο που χ αρακτήρισε
η αρμόδια Κυβερν ητική Επιτροπή ως
στρατηγικής σημασίας σε εκκλησια-
στικό ακίν ητο 3.000 στρεμμάτων  στο
Σχ ιστό Αττικής.

Στη συν άν τηση που είχ ε με κλιμά-
κιο της Εκκλησιαστικής Κεν τρικής
Υπηρεσίας Οικον ομικών  της
Εκκλησίας της Ελλάδος (ΕΚΥΟ,) με
επικεφαλής τον  Γεν ικό Διευθυν τή
Αρχ ιμαν δρίτη Δρ. Νικόδημο
Φαρμάκη, εξέφρασε θετική στάση για
τη δημιουργία κοιμητηρίων , χ ώρων
πρασίν ου και φωτοβολταϊκης εν έργει-
ας.

Ωστόσο, «χ άσμα» υπήρξε σχ ετικά
με τη δημιουργία κέν τρου logistics,
με τον  Δήμο ν α ισχ υρίζεται ότι αυτό
θα επιτείν ει τη βιομηχ αν ική φυσιογ-
ν ωμία της περιοχ ής, πράγμα που θα
έχ ει, κατά τη γν ώμη του, ως συν έ-
πεια την  υποβάθμιση της ποιότητας
ζωής των  κατοίκων .

Η πλευρά της Εκκλησίας της Ελλά-
δος τόν ισε ότι ο χ ώρος πρασίν ου
που δημιουργείται εκ του μηδεν ός
είν αι πρωτόγν ωρου μεγέθους για τα
Ελλην ικά δεδομέν α, καθώς αν έρχ εται
στα 2,5 εκατ. τ.μ., στα οποία θα
έχ ουν  ελεύθερη πρόσβαση οι κάτοι-
κοι της περιοχ ής.

Μάλιστα, 700.000 τ.μ. θα αποτελέ-
σουν  περιβαλλον τικό πάρκο και
οικολογικό πν εύμον α της περιοχ ής
με διαδρομές περιπάτων  και χ ώρων
αν αψυχ ής. Επίσης επισημάν θηκε ότι
η συν τήρηση του πρασίν ου δεν  θα
επιβαρύν ει τις δημοτικές αρχ ές, αλλά
τον  Επεν δυτή.

Οι κάτοικοι θα ωφεληθούν  και από
πλευράς δωρεάν  εν εργειακής κάλ-
υψης, πέραν  των  χ ιλιάδων  θέσεων
εργασίας που θα δημιουργηθούν .

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λαγουδάκης
επαν έλαβε παλαιότερο αίτημά του για
την  παραχ ώρηση στον  Δήμο εκ μέρ-
ους της Εκκλησίας της Ελλάδος τμή-
ματος του ακιν ήτου επιφαν είας 20
στρεμμάτων  για τη δημιουργία πάρ-
κου αδέσποτων  ζώων  και σταθμού
απορριμματοφόρων .

Η πλευρά της Εκκλησίας της Ελλά-
δος ζήτησε από τον  Δήμαρχ ο Περά-
ματος την  υποβολή γραπτών  εμπερ-
ιστατωμέν ων  προτάσεων  για το
Έργο που θα περιλαμβάν ει -εφόσον
εκείν ος το επιθυμεί – και τα παραπά-
ν ω αιτήματα.
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Η ακρίβεια «χτυπάει» τις τοπικές επιχειρήσεις
Ο χειμώνας προμηνύεται δύσκολος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσειςΟ χειμώνας προμηνύεται δύσκολος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τ
ο κύμα ακρίβειας που έχει
φτάσει στη χώρα μας
έρχεται κι άλλο ενόψει

χειμώνα, εκτός του ότι χτυπάει
βασικά προϊόντα και αγαθά -με το
καλάθι του σούπερ μάρκετ να
γίνεται ασήκωτο- χτυπάει και
επαγγελματίες και κυρίως τοπικές
επιχειρήσεις οι οποίοι κινδυνεύουν
τα κλείσουν τα μαγαζιά τους.

Με την τιμή του ψωμιού να
συγκρατείται μετά από απόφαση
της ομοσπονδίας αρτοποιών, οι 

επαγγελματίες ζητούν κρατική
βοήθεια για να αντιμετωπίσουν το
ενεργειακό κόστος και τις αυξήσεις
στις πρώτες ύλες.

Όπως λένε, ενδεχόμενη αύξηση
των τιμών θα δημιουργήσει και
στους ίδιους σοβαρότερα
προβλήματα, αφού ήδη οι πελάτες
τους έχουν αραιώσει τις επισκέψεις
στον φούρνο.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία
αρτοποιών Ελλάδος, το τελευταίο
τρίμηνο στην Αττική των 2.500

αρτοποιείων έχουν κλείσει τα 30,
στη Θεσσαλονίκη 20 από τα 700
που λειτουργούν έβαλαν λουκέτο,
ενώ και στη Θεσσαλία 10
αρτοποιεία από τα 800 που
λειτουργούν στον νομό έκλεισαν
οριστικά.

Προβληματισμένοι και οι έμποροι
ρούχων και υποδημάτων, που
είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται
κατά 12,9%.

Η κατάσταση στην εστίαση είναι
διαφορετική, καθώς τα εστιατόρια
και τα καφέ είδαν τη δουλειά και
τον τζίρο τους να αυξάνεται ακόμη
και κατά 70% το δεύτερο τρίμηνο
του 2022.

Όμως, λόγω της εκτόξευσης του
λειτουργικού κόστους, τα χρήματα
δε μένουν στο ταμείο και πλέον το
τέλος της τουριστικής περιόδου
σηματοδοτεί και την κάμψη που
έρχεται.

Ο χειμώνας προμηνύεται
δύσκολος για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, καθώς, όχι μόνο το
λειτουργικό κόστος αλλά και η
δύσκολη καθημερινότητα των
πελατών τους, φαίνεται πως θα

ΑΑχχααρρννέέςς::  ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  
3366χχρροοννοοςς  γγιιαα  ννααρρκκωωττιικκάά  
ααππόό  σσττεελλέέχχηη  ττοουυ  ΚΚεεννττρριικκοούύ
ΛΛιιμμεεννααρρχχεείίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά

Σ
τη σύλληψη εν ός 36χ ρον ου άν δρα προέ-
βησαν  το βράδυ του Σαββάτου στελέχ η της
Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών ,

της Λιμεν ικής Αρχ ής Πειραιά για εξαρτησιογόν ες
ουσίες

Ειδικότερα, κατόπιν  αξιοποίησης πληροφοριών ,
εν τοπίστηκε ο 36χ ρον ος, εν τός του οχ ήματός του,
όπου ακιν ητοποιήθηκε και στη συν έχ εια διεν εργήθη-
κε ν ομότυπη έρευν α στην  οικία του, στις Αχ αρν ές
Αττικής, από τα προαν αφερόμεν α στελέχ η Λ.Σ. –
ΕΛ.ΑΚΤ., όπου και με τη συν δρομή στελεχ ών  της
Ειδικής Ομάδας Επιχ ειρήσεων  Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.),
του Κλιμακίου Ειδικών  Αποστολών  (Κ.Ε.Α.) της Λιμε-
ν ικής Αρχ ής Πειραιά, καθώς και αστυν ομικού σκύλου
αν ίχ ν ευσης ν αρκωτικών  ουσιών  Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
“ΜΠΡΑΤ”, βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  τα κάτωθι:◼ Φυτικά αποσπάσματα κάν ν αβης, καθαρού βάρο-
υς 4,3 γρ.◼ Τέσσερις πλαστικές συσκευασίες που περιείχ αν
φυτικά αποσπάσματα κάν ν αβης, συν ολικού μικτού
βάρους 14,7 γρ.◼ Τρεις πλαστικές συσκευασίες που περιείχ αν
ύποπτη λευκή ουσία, συν ολικού μικτού βάρους 7,1
γρ.◼ Τρεις πλαστικές κάρτες με υπολείμματα άγν ωστης
λευκής σκόν ης◼ Μια χ άρτιν η συσκευασία με άγν ωστη λευκή
σκόν η σε μορφή βράχ ων , μικτού βάρους 17 γρ.◼ Το χ ρηματικό ποσό των  3.000,00 €◼ Δύο συσκευές κιν ητής τηλεφων ίας.

Προαν άκριση διεν εργείται από το Κεν τρικό Λιμεν α-
ρχ είο Πειραιά.

«Ταμείο Ανάκαμψης και Έργα για τη Δυτική Αθήνα» 
Εκδήλωση στο Δημοτικό Πν ευματικό Κέν τρο «Γιάν ν ης Ρίτσος» στο Αιγάλεω

Ε
κδήλωση με θέμα «Ταμείο Αν άκαμψης
και Έργα για τη Δυτική Αθήν α» θα πραγ-
ματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Αν απ-

ληρωτή Υπουργού Εξωτερικών  και βουλευτή
του Β2 Δυτικού Τομέα Αθην ών  Μιλτιάδη Βαρ-
βιτσιώτη την  Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και
ώρα 19:30 στο Δημοτικό Πν ευματικό Κέν τρο
«Γιάν ν ης Ρίτσος» στο Αιγάλεω (Κουν τουρ-
ιώτου 22). 
Θα συμμετέχ ουν  επίσης ως ομιλητές ο Υπο-

υργός Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  Άδων ις
Γεωργιάδης και ο Περιφερειάρχ ης Αττικής,
Γιώργος Πατούλης.  Στο επίκεν τρο θα βρεθεί
το θέμα της αξιοποίησης σημαν τικού μέρους
των  πόρων  από το Ταμείο Αν άκαμψης για
την  πραγματοποίηση πολύπλευρων  έργων

στη Δυτική Αθήν α, τα οποία θα βελτιώσουν  το βιοτικό επίπεδο των  κατοίκων  και θα αν αβαθμίσουν  συν ολικά
την  ευρύτερη περιοχ ή.
Χαιρετισμό θα απευθύν ουν  οι Δήμαρχ οι της Δυτικής Αθήν ας: Αιγάλεω Γιάν ν ης Γκίκας, Περιστερίου Αν δρέας

Παχ ατουρίδης, Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχ ος, Αγίων  Αν αργύρων  Σταύρος Τσίρμπας, Χαϊδαρίου Βαγγέλης
Ντην ιακός, Πετρούπολης Στέφαν ος Βλάχ ος και Ιλίου Νίκος Ζεν έτος.

ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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Άλλο ένα ∆ιεθνές Βραβείο (2o
∆ΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ) στην
ταινία του ΓΕ.Λ. Νέας Περάµου,

"Μικρά Ασία 1922 - Νέα Πέραµος 2022:
Μια θάλασσα µνήµη" (το προηγούµενο
ανακοινώθηκε τον Αύγουστο στον  ∆ιεθνή
Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Οπτικοακουστικής
και Ψηφιακής ∆ηµιουργίας «Η ιστορία
σου, είναι ιστορία της πόλης σου»), αυτή τη
φορά στον ∆ιεθνή Μαθητικό ∆ιαγωνισµό
Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής ∆ηµιο-
υργίας  «Τα σχολεία εκπέµπουν στην ΕΡΤ»

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
σε συνεργασία µε το Αρχείο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
διοργάνωσαν τον 4ο ∆ιεθνή Μαθητικό ∆ια-
γωνισµό Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας
«Τα σχολεία εκπέµπουν στην ΕΡΤ» για
τους/τις µαθητές/µαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών
βαθµίδων της Ελλάδας και της Οµογένειας, δηµόσιων
και ιδιωτικών.

Σκοπός του διαγωνισµού ήταν η αξιοποίηση και
χρήση των οπτικοακουστικών τεκµηρίων του Αρχείου
της ΕΡΤ στη δηµιουργία µαθητικών ταινιών µικρού
µήκους ώστε να αναδειχθεί η οπτικοακουστική µας
κληρονοµιά µε τη µατιά των νεότερων γενεών.

Στον παρακάτω σύνδεσµο η ανακοίνωση των βρα-
βείων:

https://blogs.sch.gr/dertv/ και η ταινία στον σύνδε-
σµο https://youtu.be/XgEhbRWn-Jk

Συγχαρητήρια σε όλους τους συµµετέχοντες.
Ευχαριστώ πολύ για άλλη µια φορά όλους τους συνο-

δοιπόρους µου, για την υλοποίηση της
ταινίας.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Προϊσταµένη
του Τµήµατος της Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων
του Υ.ΠΑΙ.Θ

κα Σοφία Παπαδηµητρίου που µύησε
εµένα και τους µαθητές µου, σε όποιο
σχολείο και αν βρισκόµουν (2ο ∆ιεθνές
βραβείο τον 1ο ∆ιεθνή Μαθητικό ∆ιαγω-
νισµό Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας
«Τα σχολεία εκπέµπουν στην ΕΡΤ» το
2019), στον κόσµο της Οπτικοακουστι-
κής και Ψηφιακής ∆ηµιουργίας, σε µια
συνεργασία που ξεκίνησε το 2015 στην
ενασχόληση µου µε ευρωπαϊκά προγράµ-
µατα.

Ευελπιστούµε και ευχόµαστε η αγάπη
µας και το όραµα  για σχολικό πολιτισµό να έχει
συνεχιστές.

Η ∆ιευθύντρια ΓΕ.Λ. Νέας Περάµου Αττικής
Σκληρού Θεοφανή
Μαθηµατικός-Καθηγήτρια Πληροφορικής
∆ρ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 

Τ
ην Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 διορ-
γανώσαμε την 33η κατά σειρά Εθε-
λοντική Αιμοδοσία, και τρίτη για το

τρέχον έτος, στο κτήριο του Μουσικού Ομίλου
Μεγάρων στο Κουρκούρι. Η για μία ακόμα
φορά μεγάλη και ασταμάτητη προσέλευση του
κόσμου αποδεικνύει την έμπρακτη αλληλεγγύη
και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην
εθελοντική δράση μέσα από τέτοια καλέσματα.

Η 33η αιμοδοσία ήταν αφιερωμένη στην
μνήμη του προσφάτως εκλιπόντος επιφανούς
συμπολίτη μας Ανδριανού Μιχάλαρου και διο-
ργανώθηκε με τη συνεργασία και με τη στήρ-
ιξη της οικογένειάς του. Ο Ανδριανός βρισκό-
ταν πάντα στο πλευρό της ομάδας μας και
εκτιμούσε το έργο μας, ειδικά στον τομέα της
Πολιτικής Προστασίας, έχοντας διατελέσει
Νομαρχιακός Σύμβουλος και Αντινομάρχης
Δυτικής Αττικής υπεύθυνος Πολιτικής Προ-
στασίας. Επίσης είχε ενεργό συμμετοχή στο
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και κατείχε
την θέση του προέδρου έως την ημέρα του
πρόωρης απώλειάς του, ενώ ήταν παράλληλα
ιδρυτής και πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων Δυτικής Αττικης. Ο Ανδριανος κατέγρ-
αψε μια λαμπρή πορεία σε οικογενειακό και
επιχειρηματικό επίπεδο αφήνοντας μια μεγάλη
κληρονομιά στην κοινωνία και την οικογένεια
του. Θα ζει πάντα στις καρδιές μας.

Η αιμοδοσία διοργανώθηκε κάτω από τις
προβλεπόμενες διαδικασίες όσον αφορά στην
ασφάλεια των αιμοδοτών και των παρευρισκό-

μενων. Οι προσερχόμενοι ενημερώθηκαν για
το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών και για τον τρόπο
που καταγράφονται πλέον οι αιμοδότες στη
χώρα μας σε μία εθνική βάση

δεδομένων με σκοπό την ορθή καταγραφή
και την ποιοτικότερη συλλογή αίματος. Η προ-
σπάθεια της κάλυψης των αναγκών σε ολικό
αίμα, της διάδοσης της προσφοράς αίματος
και η προσέλκυση νέων ανθρώπων είναι
συνεχής και επίπονη.

Ακούραστα και με συνέπεια η «Εθελοντική
Ομάδα Μεγάρων Κούρος» συνεχίζει το έργο
της με σκοπό την άμεση και έμπρακτη κοινωνι-
κή προσφορά.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:
– το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του

τμήματος αιμοδοσίας του αντικαρκινικού –
ογκολογικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» για
την άψογη συνεργασία και την αδιάκοπη
εργασία τους,

– τον αντιδήμαρχο και πρόεδρο της
ΔΗΚΕΔΗΜΕ κ. Καλλιπόζη Ιωάννη και το διοικ-
ητικό συμβούλιο της ΔΗΚΕΔΗΜΕ για την ευγε-
νική παραχώρηση του Βυζάντειου Ωδείου και
της αίθουσας εκδηλώσεων «Αλέξανδρος
Ηλίας» του Μουσικού Ομίλου Μεγάρων,

– την οικογένεια του εκλιπόντος συμπολίτη
μας Ανδριανού Μιχάλαρου για την κάλυψη
των εξόδων της δράσης,

– το αρτοποιείο «Αρτοσύνθεση» – Ευάγγελος
Κρεμμύδας,

– τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για

τη δωρεάν και απεριόριστη προβολή της δρά-
σης,

– Και τέλος τα μέλη μας για την προετοιμασία
και τη διοργάνωση.

Με το σύνθημα «η αιμοδοσία δεν είναι
φιλανθρωπία, είναι καθήκον» δίνουμε ραν-
τεβού στην επόμενη αιμοδοσία τον προ-
σεχή χειμώνα.

22oo  ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΣΣ  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΟΟ))  σσττηηνν  ττααιιννίίαα  ττοουυ  ΓΓΕΕ..ΛΛ..  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάµµοουυ,,
""ΜΜιικκρράά  ΑΑσσίίαα  11992222  --  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααµµοοςς  22002222::  ΜΜιιαα  θθάάλλαασσσσαα  µµννήήµµηη""

«Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων Κούρος» 
Συνεχίζει το έργο της με έμπρακτη κοινωνική προσφορά - Μεγάλη η προσέλευση του κόσμου στην 33η Εθελοντική Αιμοδοσία



Γ
ια μια ακόμη χρονιά, ο Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας
και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου συμμετείχε στο 14ο
Αγώνα Δρόμου «Greece Race for the Cure», που πραγματο-

ποιήθηκε στο Ζάππειο την Κυριακή 2 Οκτωβρίου,
στηρίζοντας στην πράξη τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του
Μαστού «Άλμα
Ζωής». 

Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός
μαζί με τον Αντιπρόεδρο, κ. Αντώνιο Κοναξή, αφού πρώτα
εξασφάλισαν τη δωρεάν εγγραφή των συμμετεχόντων
καθώς και τη μεταφορά τους από και προς το Ζάππειο,
παρέδωσαν τα μπλουζάκια στην αποστολή τονίζοντας τη
σημασία της δράσης αυτής.

Με το σύνθημα «ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ» η αντιπροσωπεία από τον
Ασπρόπυργο, συνοδευόμενη από το μέλος του Δ.Σ. του
ΟΑΦΝΤΗ, κ. Μαρία Γκούμα, έφτασε στο Ζάππειο, περιη-
γήθηκε στα περίπτερα και κρατώντας το χέρι τα μπαλόνια του
Οργανισμού, συμμετείχαν στον περίπατο 2 χιλιομέτρων για
να στηρίξουν όλες τις γυναίκες που νοσούν ή νόσησαν. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου έστειλε
το δικό του μήνυμα στήριξης αναφέροντας τα εξής: 

«Σήμερα στηρίζουμε όλες τις γυναίκες, που έδωσαν ή
δίνουν τη δική τους μάχη ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού.
Με τη συμμετοχή μας αυτή, δίνουμε το δικό μας μήνυμα
αισιοδοξίας σε όσες αντιμετωπίζουν αυτή την πάθηση αλλά
κύριος στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να παρ-
οτρύνουμε  όλες τις γυναίκες να κάνουν προληπτικούς
ελέγχους. Ο μήνας που διανύουμε, ο Οκτώβριος έχει καθιε-
ρωθεί ως μήνας Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης αναφ-
ορικά με τον καρκίνο του Μαστού και ο Δήμος μας, όπως
κάθε χρόνο θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ενημερωτικές
δράσεις αλλά και να παρέχει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους
δημότες του.  Με σύνθημά μας « Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ
ΖΩΕΣ»  συνεχίζουμε τον αγώνα ενημέρωσης με κάθε μέσο
που διαθέτουμε.»   
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«ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ» 
O Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. του Δ. Ασπροπύργου έστειλε και φέτος το δικό 
του μήνυμα στήριξης στο GREECE – RACE FOR THE CURE 2022

Η
2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης
καλεί επαγγελματίες εικαστι-

κούς φωτογράφους ν α λάβουν
συμμετοχ ή σε πρόγραμμα Ελλην ο-
ιαπων ικής καλλιτεχ ν ικής φιλοξεν ίας

#OpenCall #Ey esΟnJapan 
Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης, σε συν ερ-
γασία με τον  Μη Κερδοσκοπικό
Οργαν ισμό EU Japan Fest, απε-
υθύν ει Αν οιχ τή Πρόσκληση σε
Έλλην ες εικαστικούς φωτογράφους
ν α δηλώσουν  συμμετοχ ή στο
Μυστήριο_8  Με το βλέμμα στην
Ιαπων ία,  υπό την  καλλιτεχ ν ική
επιμέλεια της Mikiko Kikuta. Η
δράση αφορά στην  καλλιτεχ ν ική
φιλοξεν ία εν ός Έλλην α φωτογράφ-
ου στην  Οσάκα για τρεις και στην
Ελευσίν α για δύο εβδομάδες
αν τίστοιχ α, και την  παρουσίαση
των  πρωτότυπων  φωτογραφιών  –
καρπών  των  παραπάν ω φιλοξε-
ν ιών , που θα εκδοθούν  και θα
εκτεθούν  στην  Ελευσίν α. Δηλώσεις
συμμετοχ ής έως τις 30 Οκτωβρίου
εδώ.

https://f orm.jotf orm.com/2023EL
EUSIS/ey es-on-japan-open-call

Το Μυστήριο_8  Με το βλέμμα
στην  Ιαπων ία αποτελεί μέρος του
διεθν ούς προγράμματος European
Ey es on Japan, που πραγματοποι-

ούν  οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες
της Ευρώπης σε διαφορετική, κάθε
χ ρόν ο, περιφέρεια της Ιαπων ίας.
Οι φωτογραφίες που προκύπτουν
από αυτή την  καλλιτεχ ν ική ζύμωση
παρουσιάζον ται σε μία έκδοση με
τίτλο European Ey es on
Japan/Japan Today . Στη συν έχ εια,
οι φωτογραφίες παρουσιάζον ται
στην  εκάστοτε Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα, στο πλαίσιο μιας Έκθεσης
αν οιχ τής στο κοιν ό, εν ώ μετά τη
λήξη της, τα έργα δωρίζον ται στην
πόλη ως μέρος της σύγχ ρον ης
πολιτιστικής κληρον ομιάς της. 

Λίγα λόγια για το έργο από την
καλλιτεχ ν ική διευθύν τρια Mikiko
Kikuta: 

Το European Ey es on Japan /
Japan Today  είν αι έν α καλλι-
τεχ ν ικό έργο που φέρν ει σε επαφή
την  Ιαπων ία με την  Ευρώπη, μέσα
από φωτογραφικές ιστορίες αν θ-
ρώπων . Ζητάμε από τον  φωτογρά-
φο ν α καταν οήσει το European
Ey es on Japan/ Japan ως έν α pro-
ject που δεν  αποτελεί μόν ο μια
πολιτιστική αν ταλλαγή αλλά και
έν αν  διαγων ισμό σύγχ ρον ης φωτο-
γραφίας. 

Δεν  υπάρχ ει ορισμός της σύγχ ρ-
ον ης φωτογραφίας, αλλά είν αι προ-
φαν ές ότι η τέχ ν η της φωτογραφίας

σήμερα είν αι διαφορετική από
εκείν η του παρελθόν τος. Τώρα οι
περισσότεροι από εμάς σε όλον
τον  κόσμο μπορούμε εύκολα ν α
τραβήξουμε φωτογραφίες με έν α
κιν ητό τηλέφων ο. Τι μπορούν  ν α
κάν ουν  η φωτογραφία και οι φωτο-
γράφοι στη σύγχ ρον η κοιν ων ία; 

Προϋποθέσεις συμμετοχ ής: 

Στην  Αν οιχ τή Πρόσκληση μπορ-
ούν  ν α λάβουν  μέρος φωτογράφοι
οι οποίοι: 

1. ασκούν  ν όμιμη δραστηριότητα
στην  Ελλάδα

2. έχ ουν  καλλιτεχ ν ική κατεύθυ-
ν ση στην  εργασία τους (εικαστική,
εν ν οιολογική, ν τοκουμέν το κ.λπ.),
και όχ ι εμπορική (διαφήμιση,
εκδηλώσεων , editorial)

3. έχ ουν  εκθέσει τις εκτυπωμέν ες
φωτογραφίες τους σε ατομικές ή
ομαδικές εκθέσεις 

4. δεν  έχ ουν  μείν ει στην  Ιαπων ία
στο παρελθόν . Είν αι σημαν τικό ο
φωτογράφος ν α έχ ει φρέσκια και
αν επηρέαστη ματιά απέν αν τι στο
κοιν ων ικοπολιτικό και γεωγραφικό
πλαίσιο που θα κληθεί ν α μελετή-
σει. 5. έχ ουν  πολύ καλή γν ώση της
αγγλικής γλώσσας

ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  

""ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΚΚΟΟΥΥΔΔΙΙΑΑΣΣ
22002222""

ΜΜεεττάά  ααππόό  ααπποουυσσίίαα  ττρριιώώνν  χχρρόόννωωνν
ξξααννααννττααμμώώννοουυμμεε  !!!!!!!!  ΕΕκκεείί  σσττοο  ίίδδιιοο
μμέέρροοςς  ττοο  γγννωωσσττόό  !!!!!!!!  ΘΘαα  σσμμίίξξοουυμμεε  μμεε

φφίίλλοουυςς  κκααιι  ""εεδδιικκοούύςς""  !!!!!!!!!!  ΘΘαα  ππιιοούύμμεε......θθαα  χχοορρέέ--
ψψοουυμμεε......θθαα  γγίίννοουυμμεε  όόλλοοιι  μμιιαα  ππααρρέέαα......θθαα  ππεερράά--
σσοουυμμεε  κκααλλάά  !!!!!!
ΗΗ  ααγγκκααλλιιάά  μμααςς  θθαα  εείίννααιι  κκααιι  ππάάλλιι  ααννοοιιχχττήή  νναα

σσααςς  δδεεχχττεείί  κκααιι  νναα  σσααςς  φφιιλλοοξξεεννήήσσεειι  όόππωωςς  μμόόννοο
εεμμεείίςς  οοιι  ΚΚρρήήττεεςς  ξξέέρροουυμμεε!!!!!!  
77  &&  88  ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΗΗ
ΤΤοο  κκααζζάάννιι  μμααςς  θθαα  ββγγάάζζεειι  γγιιαα  δδυυοο  μμέέρρεεςς  ΤΤσσιι--

κκοουυδδιιάά....!!!!!!
ΗΗ  κκοουυζζίίνναα  μμααςς  θθαα  ππρροοσσφφέέρρεειι  κκααλλοομμααγγεειιρρεεμμέέ--

ννοο  φφααγγηηττόό....!!!!!!
ΗΗ  ττάάββλλαα  μμααςς  θθαα  εείίννααιι  σσττρρωωμμέέννηη  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν

δδιιαασσκκέέδδαασσηη  μμααςς  θθαα  έέχχοουυμμεε  μμααζζίί  μμααςς  ττοουυςς  κκααλλ--
λλίίττεερροουυςς....!!!!!!
ΕΕλλάάττεε  νναα  σσεερργγιιααννίίσσοουυμμεε  μμααζζίί  σστταα  μμοοννοοππάάττιιαα

ττηηςς  ΛΛααϊϊκκήήςς  μμααςς  ΠΠααρράάδδοοσσηηςς  ππααρρέέαα  μμεε  ττοονν  ήήχχοο
ττηηςς  ππλλααννεεύύττρρααςς  λλύύρρααςς  !!!!!!
((ΣΣΗΗΜΜ::  ττοο  κκααζζάάννιι  μμααςς  θθαα  λλεειιττοουυρργγεείί  ααππόό  1177..0000

έέωωςς  2211..0000  κκααιι  ττιιςς  δδυυοο  ηημμέέρρεεςς,,ττοο  γγλλέέννττιι  μμααςς  θθαα
ααρρχχίίσσεειι  σσττιιςς  2211..0000  κκααιι  ττιιςς  δδυυοο  ηημμέέρρεεςς  κκααιι  σσεε
ππεερρίίππττωωσσηη  ββρροοχχήήςς  οο  χχώώρροοςς  μμααςς  σσττεεγγάάζζεεττααιι))  
ΕΕππίίσσηηςς  σσττοονν  χχώώρροο  θθαα  υυππάάρρχχεειι  έέκκττεεθθεειιμμέέννοο

μμέέρροοςς  ττηηςς  σσυυλλλλοογγήήςς  ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  λλααϊϊκκήήςς
ππααρράάδδοοσσηηςς  ττοουυ  ΜΜύύρρωωνναα  ΜΜααρρααγγκκάάκκηη--ΕΕππίίττιι--
μμοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

ΜΜΜΜυυυυσσσσττττήήήήρρρριιιιοοοο____8888        ΜΜΜΜεεεε    ττττοοοο
ββββλλλλέέέέμμμμμμμμαααα    σσσσττττηηηηνννν    ΙΙΙΙααααππππωωωωννννίίίίαααα    

Ανοιχτή Πρόσκληση σε πρόγραμμα 
καλλιτεχνικής φιλοξενίας Ελλήνων φωτογράφων

στην Οσάκα (Ιαπωνία) και την Ελευσίνα
Δηλώσεις συμμετοχής εως τις 30 Οκτωβρίου 
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ΝΝυυχχττεερριιννόό  ρρεεύύµµαα
--  ΠΠόόττεε  ξξεεκκιιννάά  ττοο  χχεειιµµεερριιννόό  ωωρράάρριιοο  
--  ΠΠώώςς  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  ηη  ααίίττηησσηη
Την 1η Νοεµβρίου

ενεργοποιείται το χει-
µερινό ωράριο για το
νυχτερινό ρεύµα, το
οποίο θα παραµένει
σε ισχύ µέχρι τις 30
Απριλίου, όπως γνω-
στοποίησε η ∆ΕΗ για
τη χειµερινή περίοδο
2 0 2 2 - 2 0 2 3 . Τ ο
Οικιακό Νυχτερινό
Τιµολόγιο Γ1Ν (µε
Χρονοχρέωση) απε-
υθύνεται σε οικια-
κούς πελάτες, µε διαφορετικές ανάγκες
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
µέσα στην ηµέρα. 

Είναι ένα τιµολόγιο της ∆ΕΗ, όπου οι
καταναλώσεις που πραγµατοποιούνται
κατά τη διάρκεια του 24ώρου χρεώνον-
ται µε διαφορετικές τιµές.

Ειδικότερα:την τιµή του Οικιακού
Τιµολογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης
«Ηµέρας»και µε µειωµένη τιµή
«Νύχτας» στις ώρες µειωµένης χρέωσης.

Το χειµερινό ωράριο στο νυχτερινό
ρεύµα

Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, το ωράριο χει-
µερινής περιόδου από 1 Νοεµβρίου
2022 έως 30 Απριλίου 2023 για το
νυχτερινό ρεύµα είναι το ακόλο-
υθο:02:00 – 08:00 και 15:00 – 17:00,
για τους πελάτες που είναι συνδεδεµέ-
νοι στο ∆ίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας
και των διασυνδεδεµένων µε αυτήν
νησιών.02:00 – 08:00 και 15:30 – 17:30,
για τους πελάτες των µη διασυνδεδεµέ-
νων νησιών.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση για το
νυχτερινό τιµολόγιο

Στην ιστοσελίδα του ∆Ε∆∆ΗΕ επι-
σηµαίνεται ότι «εφόσον το επιθυµεί ο
ενδιαφερόµενος, µπορεί να προχωρήσει
στη διακριτή χρέωση της κατανάλωσης
σε 2 χρονικές ζώνες, τη ζώνη κανονικής
χρέωσης (ηµερήσια ζώνη) και τη ζώνη
µειωµένης χρέωσης (νυκτερινή
ζώνη)».Και διευκρινίζεται ότι «τα
τιµολόγια χρέωσης της ζώνης κανονι-
κής χρέωσης και της ζώνης µειωµένης
χρέωσης καθορίζονται από τους Προµ-
ηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Η αίτηση για το νυχτερινό τιµολόγιο
µπορεί να υποβληθεί, εφόσον το τιµολό-
γιο ρεύµατος εκδίδεται στο όνοµα του
ενδιαφερόµενου. 

Η διαδικασία γίνεται µε δύο τρόπο-
υς:Μέσα από την εφαρµογή εξυπηρέτ-
ησης του ∆Ε∆∆ΗΕΤηλεφωνικά στο 800
400 4000Σηµειώνεται ότι υπάρχει
δαπάνη για την ενεργοποίηση της χρο-
νοχρέωσης (νυχτερινό ρεύµα).

Θάνος Πλεύρης
Πώς θα μοιραστεί η
δαπάνη στα φάρμακα 
Τα ποσοστά σε φθηνά 
και ακριβά 

Τ
ις τελικές του αποφάσεις για τα
φάρμακα γν ωστοποίησε σήμερα
ο υπουργός Υγείας Θάν ος

Πλεύρης. Μετά από αρκετές ημέρες
αν αμον ής και αν αστάτωσης στη φαρ-
μακευτική αγορά, ο κ.Πλεύρης αν α-
κοίν ωσε ότι η δαπάν η θα διαχ ωριστεί
σε ποσοστό 59% για τα σκευάσματα
που διατίθεν ται στα φαρμακεία και σε
41% στα ακριβά καιν οτόμα φάρμακα
που χ ορηγούν ται είτε από τα ν οσοκο-
μεία είτε μέσα από τον  ΕΟΠΥΥ.

Των  αν ακοιν ώσεων  προηγήθηκαν
έν τον ες διεργασίες καθώς οι εταιρείες
που εισάγουν  ν έα καιν οτόμα φάρμακα
για βαριά ν οσήματα, επεσήμαν αν  ότι
με τη μείωση της δαπάν ης πολλά σκε-
υάσματα δεν  θα έρχ ον ται στη χ ώρα
μας αφού η διάθεσή τους δεν  θα είν αι
συμφέρουσα.

Να σημειωθεί ότι σε πολλές περι-
πτώσεις οι φαρμακευτικές εταιρείες
είν αι υποχ ρεωμέν ες ν α δίν ουν  υποχ ρ-
εωτικές εκπτώσεις και επιστροφές στον
ΕΟΠΥΥ που αγγίζουν  και το 65%.

Ο ν έος προϋπολογισμός

Ο Υπουργός Υγείας Θάν ος Πλεύρης
επεσήμαν ε σχ ετικά με τον  διαχ ωρισμό
του προϋπολογισμού σε φάρμακα
υψηλού κόστους και στα υπόλοιπα που
πωλούν ται στα φαρμακεία:  «Ο διαχ ωρ-
ισμός αυτός είν αι απολύτως λελογισμέ-
ν ος καθώς επιβαρύν ει αν αλογικά όσα
φάρμακα συμβάλουν  στην  αύξηση της
δαπάν ης. Τα φάρμακα 1Α θα παρα-
μείν ουν  σε κοιν ό προϋπολογισμό με 

τα 1Β, καθώς τα
πρώτα επιβαρύν ον ταν
υπέρμετρα. Με βάση τα
ν εότερα στοιχ εία κατα-
ν άλωσης οι κλειστοί
προϋπολογισμοί θα
αν αδιαρθρωθούν  με
μεταφορά ποσού περί
των  60 εκ. ευρώ στον
προϋπολογισμό των
φαρμάκων  υψηλού
κόστους από τα λοιπά

φάρμακα και ήδη κιν είται η διαδικασία
για την  έκδοση της αν τίστοιχ ης ΚΥΑ.
Οπότε και εξορθολογίζεται απόλυτα ο
διαχ ωρισμός από το ποσοστό του
62%-38% σε περίπου 59%-41%».

Ο Θάν ος Πλεύρης υπογραμμίζει
ακόμη ότι στην  περίπτωση που εξοικο-
ν ομηθούν  άλλα κον δύλια, όπως πχ
από τον  ΙΦΕΤ, θα υπάρξει εν ίσχ υση
συγκεκριμέν ων  κατηγοριών .

Παράλληλα όπως αποκάλυψε το eth-
nos.gr, ο υπουργός Υγείας θα εν τάξει
άμεσα 10 κατηγορίες φαρμάκων  σε
αυστηρές συν ταγογραφικές οδηγίες
ώστε ν α μειωθεί η υπερκαταν άλωση.

Ο κ.Πλεύρης αν αφέρει: «Στόχ ος
παραμέν ει ο έλεγχ ος της καταν άλωσης
και μέσω διαρθρωτικών  μέτρων  οι δέκα 

πιο δαπαν ηρές κατηγορίες δραστικής 

ουσίας εν τάσσον ται άμεσα σε θερα-
πευτικά πρωτόκολλα και συν ταγογραφ-
ικές οδηγίες».

Αν τίστοιχ α τα φάρμακα μικρής θερα-
πευτικής αξίας (πχ  βιταμίν ες) διατίθεν -
ται με αυστηρότερο πρωτόκολλο και
έχ ουν  κλειστούς προϋπολογισμούς με
έλεγχ ο της δαπάν ης τους.

«Τα συγκεκριμέν α μέτρα δεν  θιγούν
την  καιν οτομία αλλά την  υπερκαταν ά-
λωση σε ακριβά φάρμακα. 

Η χ ώρα μας θα εξορθολογίσει την
καταν άλωση και καλεί τις εταιρίες ν α
προσέρχ ον ται στις διαπραγματεύσεις
παρέχ ον τας εκπτώσεις όπως γίν εται
σε όλες τις χ ώρες, λαμβάν ον τας υπόψη
ότι τα φάρμακα τους τιμολογούν ται με
τον  μέσο όρο της Ευρωζών ης και όχ ι
της Ευρωπαϊκής Έν ωσης και προστα-
τεύον ται με κόφτη 7%, καθεστώς
τιμολόγησης που θα επαν εξετασθεί το
2023.

Τα ακριβά φάρμακα στη χ ώρα μας
παραμέν ουν  σε μεγάλη καταν άλωση
και στόχ ος των  μέτρων  αποτελεί ν α
μην  λείπει καν έν α φάρμακο από τον
Έλλην α ασθεν ή, αλλά αν τίστοιχ α και
το ελλην ικό δημόσιο ν α προμηθεύεται
και ν α πληρών ει τα φάρμακα που χ ρει-
άζεται και όχ ι την  υπερκαταν άλωση»
καταλήγει ο υπουργός Υγείας.  

Τ. Θεοδωρικάκος: 700 νέοι αστυνομικοί
αναλαμβάνουν υπηρεσία 
αυτή την εβδομάδα στην Αττική

«Από την πρώτη στιγμή που ξεκι-
νήσαμε στο υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη είπα ότι στόχος
είναι να ενισχύσουμε την παρου-
σία της αστυνομίας δίπλα στους
πολίτες. Το Σάββατο ορκίστηκαν
708 νέοι αστυνομικοί και το σύνολό
τους αυτήν την εβδομάδα θα ανα-
λάβει υπηρεσία αποκλειστικά και
μόνο στη ΓΑΔΑ. Για ποιο λόγο; Διότι
εδώ βρίσκεται το 70% της εγκλημα-
τικότητας στη χώρα, ενώ εδώ μόλις

το 1/3 από τους 56.000 αστυνομικούς. Θα ενδυναμωθεί ο αριθμός των αστυνομικών που
περιπολεί έξω».
Αυτό ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον

ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Μάλιστα, σημείωσε ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα
γίνουν ανακοινώσεις σχετικά με το πόσο θα αυξηθούν και οι νυχτερινές περιπολίες, οι
οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία αποδίδουν στη μάχη κατά της εγκληματικότητας.
Όσον αφορά το θέμα της φοιτητικής εστίας στου Ζωγράφου, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι

γνώριζαν στον ΣΥΡΙΖΑ τι γινόταν, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Συγκεκριμένς, επεσήμανε: «Το
πρόβλημα στη φοιτητική εστία του Ζωγράφου ήταν μεγάλο και πριν από τρία χρόνια.
Υπάρχουν ενημερωτικά σημειώματα της Ελληνικής Αστυνομίας από το 2018, τα οποία
δείχνουν μεγάλη παραβατικότητα, εγκληματικότητα. Μάλιστα, τα σημειώματα αυτά περ-
ιείχαν ονόματα, τα βασικά στοιχεία των αρχηγών των εγκληματικών οργανώσεων τα οποία
συνελήφθησαν στην πρόσφατη επιχείρηση της ΕΛΑΣ. Θυμίζω ότι συνελήφθησαν 32 άνθρ-
ωποι, και 17 εκ των οποίων ζούσαν μέσα στη φοιτητική εστία ή τη χρησιμοποιούσαν ως
ορμητήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι σε γνώση της ηγεσίας της ΕΛΑΣ πράγματα
και να μην παρεμβαίνει, παρά μόνο αν δεν το επιτρέπει κάποια πολιτική βούληση. 

Επομένως, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να κάνει κανείς είναι προς εκείνους που
κυβερνούσαν τότε τη χώρα, προς την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον κύριο Τσίπρα,
ο οποίος με τον πλέον υποκριτικό τρόπο μιλάει σήμερα για το θέμα των φοιτητικών εστιών
και των πανεπιστημίων. Για ποιον λόγο επέτρεψαν να ανδρωθεί το καθεστώς της
εγκληματικότητας και της παραβατικότητας στις φοιτητικές εστίες, στη συγκεκριμένη φοιτ-
ητική εστία;».
Σχετικά με τις επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας για παράτυπους μετανάστες, ο κ. Θεο-

δωρικάκος ανέφερε ότι δεν θα σταματήσουν τονίζοντας: «Τους μεταφέρουμε σε ΠΡΟΚΕΚΑ
και από εκεί γίνονται οι διαδικασίες που πρέπει για να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.
Είμαι πολύ ευαίσθητος στο θέμα της μετανάστευσης. Αυτός είναι ο λόγος που πάρα πολύ
τακτικά μεταβαίνω ο ίδιος στον Έβρο. Παρακολουθώ από κοντά την τεράστια επιχείρηση
της ΕΛΑΣ να κρατήσει ισχυρά τα σύνορά μας διότι κάθε μέρα αποτρέπουν 1.500 με 2.000
παράνομους μετανάστες που, κυρίως νυχτερινές ώρες, επιχειρούν να μπουν στη χώρα».



Στη λίστα που έχει στη
διάθεσή της η ΔΥΠΑ
για τα πρώτα δέκα

οικόπεδα περιλαμβάνονται
εκτάσεις σε Κηφισιά, Μαρούσι,
Παιανία, Λάρισα, Ξάνθη, Βόλο,
όρια Χαλκιδικής – Θεσσα-
λονίκης, Άρτα, Αγρίνιο και
Σέρρες

Τα 10 πρώτα οικόπεδα που
θα διαθέσει σε ιδιώτες – εργο-
λάβους, ώστε μέσω κοινωνικής
αντιπαροχής να αποκτήσουν
πρόσβαση σε φθηνή στέγη,
νέοι και ζευγάρια έως 39 ετών,
έχει πλέον στη διάθεσή της η
διοίκηση της ΔΥΠA (Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης –
πρώην ΟΑΕΔ).

«Φιλέτα»
Πρόκειται για «φιλέτα» για τα

οποία θα διενεργηθεί ειδική
μελέτη από εξειδικευμένες εται-
ρείες, οι οποίες θα προτείνουν
τις πιο συμφέρουσες χρήσεις,
στο πλαίσιο της αξιοποίησης
των ακινήτων του δημοσίου και
συγκεκριμένα της ΔΥΠΑ και του
υπουργείου Εργασίας. Τελικός
στόχος είναι η ανέγερση συνο-
λικά 2.500 κοινωνικών κατοι-
κιών για 5.000 ωφελούμενους 

νέους και ζευγάρια, έως 39
ετών.

Σημειώνεται ότι ο ιδιώτης θα
κατασκευάσει τα ακίνητα, με το
50% των διαμερισμάτων να
διατίθενται σε νέους από την
ΔΥΠΑ με πολύ χαμηλά ενοίκια,
ενώ το υπόλοιπο 50% θα διατε-
θεί από τον κατασκευαστή για
εμπορική αξιοποίηση.

Στη λίστα που έχει στη διάθε-
σή της η ΔΥΠΑ για τα πρώτα
δέκα οικόπεδα περιλαμβάνον-
ται εκτάσεις σε Κηφισιά (11
στρέμματα), Μαρούσι (1,2
στρέμματα), Παιανία (20 στρέμ-
ματα), Λάρισα (40 στρέμματα),
Ξάνθη (28 στρέμματα), Βόλο
(74 στρέμματα), όρια Χαλκιδι-
κής – Θεσσαλονίκης (42 στρέμ-
ματα), Άρτα (39 στρέμματα),
Αγρίνιο (16,5 στρέμματα) και
Σέρρες (12,5 στρέμματα).

Η τελική επιλογή
Η τελική επιλογή των οικοπέ-

δων της ΔΥΠΑ, η τεχνική
ωρίμανση και η ολοκλήρωση
του απαιτούμενου θεσμικού
πλαισίου, έχει προγραμματιστεί
στο διάστημα μεταξύ τέταρτου
τριμήνου του 2022 και πρώτου
τριμήνου του 2023.

Στην πράξη, θα πρέπει η
ΔΥΠΑ να διαπιστώσει τι μοντέ-
λο κοινωνικής αντιπαροχής
μπορεί να εφαρμοστεί ανά
ακίνητο ή ομάδες ακινήτων. Για
παράδειγμα, τα 42 στρέμματα
στο όριο Χαλκιδικής – Θεσσα-
λονίκης είναι μια πολύ καλή
περίπτωση, όμως πιθανότατα
είναι μακριά από τον αστικό
ιστό, ώστε να μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για κατοικίες. 

Ενδεχομένως, στη μελέτη
προτείνεται κάποια λύση αναφ-
ορικά με τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, προκειμένου στην
περιοχή να εκπονηθεί σχέδιο
κοινωνικής στέγης.

Στην Άρτα, υπάρχουν 39
στρέμματα, που είναι ακριβώς
στο όριο της πόλης. Πολύ πιο
κοντά. Μπορεί όμως, να μην
αφορά αποκλειστικά νέους η
κοινωνική στέγη, αλλά και
μεγαλύτερης ηλικίας δικαιούχο-
υς.

Στο Μαρούσι, το οικόπεδο
μπορεί να είναι μόλις 1,2
στρέμματα, όμως είναι σε περ-
ιοχή με πολύ αυξημένη εμπορι-
κή κίνηση και τεράστιες προο-
πτικές ανάπτυξης.

Το 1/3 του συνόλου των
ακινήτων στην Αττική

Να σημειωθεί πως συνολικά
μόνο η ΔΥΠΑ διαθέτει 2.543
ακίνητα, εκ των οποίων τα 580
είναι κατάλληλα προς αξιο-
ποίηση, σύμφωνα με μια
πρώτη προεργασία που έχει
γίνει. Αναλυτικά, διαθέτει 98
οικόπεδα εντός σχεδίου συνολι-
κής επιφάνειας 627 στρεμμά-
των και μάλιστα το 1/3 στην
Αττική. Δέκα οικόπεδα έχον ήδη
οικοδομική άδεια επιφάνειας 75
στρεμμάτων. Τα 77 οικόπεδα
εκτός σχεδίου έχουν συνολική
επιφάνεια 2.600 στρέμματα.

Υπάρχουν επίσης 10 οικόπε-
δα για μεικτή χρήση επιφάνειας
600 στρεμμάτων, τα μισά σε
Αττική και Κεντρική Μακεδονία.
Αλλά και σε ήδη δομημένες κοι-
νωνικές κατοικίες, υπάρχουν
124 κενές και αδιάθετες
κατοικίες – διαμερίσματα, ενώ η
ΔΥΠΑ διαθέτει επίσης 261 γρα-
φεία, καταστήματα και αίθου-
σες.

Σύμφωνα με τον διοικητή της
ΔΥΠΑ Σπύρο Πρωτοψάλτη,
έως το τέλος του 2023 θα πρέ-
πει να έχει διεξαχθεί διαγωνι-
σμός και επιλογή των 

αναδόχων – τεχνικών εταιρ-
ειών, βάσει προδιαγραφών
που θα θέσει το ελληνικό δημό

σιο, ώστε μέσα στο 2024 να
ξεκινήσει η ανέγερση σύγχρο-
νων κατοικιών, με έξοδα των
κατασκευαστών.

Παράλληλα, θα υπάρξει
πρόσκληση και επιλογή των
δικαιούχων βάσει κριτηρίων
που επίσης θα θέσει η ΔΥΠΑ,
προκειμένου το αργότερο εντός
του 2025, σταδιακά, το 50%
των κατοικιών που θα κατασκε-
υαστούν, να μισθωθεί για λογα-
ριασμό του δημοσίου, με χαμ-
ηλά ενοίκια σε νέους, βάσει
οικονομικών κριτηρίων (και ειδι-
κή ποσόστωση τόσο για τρίτεκ-
νους όσο και για πολύτεκνους).

Το ύψος του ενοικίου

Το ύψος του κοινωνικού
ενοικίου αλλά και το ποιοι τελι-
κά θα επιλεγούν, με οικονομικά
και κοινωνικά κριτήρια, θα καθ-
ορίζεται από τη ΔΥΠΑ. Όταν ο
κατασκευαστής κάνει απόσβε-
ση τόσο του κόστους δόμησης
όσο και του κέρδους που θα
έχει συμφωνηθεί με τη ΔΥΠΑ,
τότε το δημόσιο θα αποκτά εκ
νέου την κυριότητα της γης.
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ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ: 
Η λίστα με τα πρώτα οικόπεδα για

την «κοινωνική αντιπαροχή»

Ο ΔΕΣΦΑ απέστειλε στη ΡΑΕ το τελικό Σχέδιο Έκτακτης
Ανάγκης που εκπόνησε ενόψει του χειμώνα για την ασφάλεια
εφοδιασμού της Ελλάδας με φυσικό αέριο. Μεταξύ άλλων,
προβλέπονται επτά ενδεχόμενα κρίσης, που ενεργοποιούν
τρεις διαφορετικές «καταστάσεις Συναγερμού».

Επίσης, στο κείμενο 46 σελίδων περιλαμβάνονται και οι
προστατευόμενοι καταναλωτές από τις διακοπές, αλλά και οι
πρώτοι στους οποίους θα κοπεί σε περίπτωση κρίσης.

Πιο αναλυτικά, στην εισήγηση για το σχέδιο που τέθηκε σε
δημόσια διαβούλευση, ορίζονται τρία επίπεδα συναγερμού:

Κατάσταση Συναγερμού 1 - Έγκαιρη προειδοποίηση: Όταν
υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις για γεγονός που πιθανόν να
έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης του εφο-
διασμού της χώρας με Φυσικό Αέριο.

Κατάσταση Συναγερμού 2 - Επιφυλακή: Όταν εμφανίζεται
διαταραχή του εφοδιασμού ή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση Φυσι-
κού Αερίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επι-
δείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού, αλλά η αγορά είναι
ακόμα ικανή να διαχειριστεί αυτήν τη διαταραχή ή ζήτηση.

Κατάσταση Συναγερμού 3 - Έκτακτη Ανάγκη: Περίπτωση
εξαιρετικά υψηλής ζήτησης Φυσικού Αερίου, σημαντικής δια-
ταραχής του εφοδιασμού και σε περίπτωση που τα μέτρα αγο-
ράς δεν είναι επαρκή για την κάλυψη της εναπομένουσας ζήτ-
ησης Φυσικού Αερίου, με συνέπεια την ανάγκη λήψης πρόσθ-
ετων μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά. Η κατάσταση
εξελίσσεται δυσμενώς και ενδέχεται να διαταραχθεί η ομαλή
τροφοδοσία των Προστατευόμενων Καταναλωτών σε
περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα που δεν στηρίζονται στην
αγορά.

Σε ποιους θα κόβεται το φυσικό αέριο
Στην τρίτη περίπτωση (Κατάσταση Συναγερμού 3 - Έκτακ-

τη Ανάγκη) προβλέπεται δελτίο στο αέριο με τον υποχρεωτικό
περιορισμό επιλεγμένων καταναλωτών. Αυτοί είναι:

Μικροί ή μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές
Διασυνδεδεμένα Συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου

(εξαγωγές)

Κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό
αέριο

Βιομηχανίες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για συμπαρ-
αγωγή ή κλιβάνους

Εμπορικοί καταναλωτές που δεν ανήκουν στους προστα-
τευόμενους καταναλωτές

Προτού, βέβαια, εφαρμοστεί το σχέδιο περικοπών, θα
υπάρχει σειρά από άλλα μέτρα, που κλιμακώνονται ανάλογα.
Δηλαδή, θα ξεκινήσουν οι συστάσεις για να υπάρξει εθελον-
τικός περιορισμός της κατανάλωσης φυσικού αερίου και την
αναζήτηση έκτακτων φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου
μέχρι την χρήση εναλλακτικού καυσίμου (ντήζελ) από τις
μονάδες φυσικού αερίου διπλού καυσίμου, την αύξηση της
ηλεκτροπαραγωγής από τις λιγνιτικές μονάδες και τα υδρο-
ηλεκτρικά, έκτακτες εισαγωγές ρεύματος, κ.α.

Ποιοι προστατεύονται από τις διακοπές φυσικού
αερίου

Οι προστατευόμενοι καταναλωτές είναι οι εξής:
Οικιακοί πελάτες
Νοσοκομεία
Μονάδες Υγείας
Σχολεία
Αεροδρόμια
Κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου
Βουλή
Προεδρία της Δημοκρατίας και άλλα

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του ΔΕΣΦΑ
Έρχεται δελτίο στο φυσικό αέριο τον χειμώνα: 
Προβλέπει 3 επίπεδα συναγερμού προβλέπει - Πότε και σε ποιους θα κόβεται
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη
μονοκατοικία στα

Νεόκτιστα Ασπροπύρ-
γου πίσω από το 6ο

Δημοτικό σχολείο
απέναντι από την

ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστι-
κή. 60m2. Υπνοδωμά-

τιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα

και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκα-
ραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :

6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

ΕΕΣ- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  
ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  

ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιααςς
ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΥΥγγεείίααςς
σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς

ττοουυ  δδήήµµοουυ  

Ο Εκπαιδευτικός Υγειονοµικός
Σταθµός του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού στο ∆ήµο Φυλής παρέχει
∆ΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας, στους δηµότες
και κατοίκους του δήµου, µε τη λει-

τουργία ιατρείων και νοσηλευτικού
σταθµού.

Ειδικότητες 
Παιδίατρος
Ορθοπεδικός
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Παθολόγος
Οφθαλµίατρος
Τα ιατρεία και ο νοσηλευτικός

σταθµός λειτουργούν:
∆ευτέρα – Παρασκευή 8:00πµ –

14:00µµ
Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληρ-

οφορίες και προγραµµατισµό ραντε-
βού:2102473194                 

2102471244

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 140 τμ 
στον Ασπρόπυργο επί της Λεωφόρου

Δημοκρατίας με 50 τμ πατάρι και χώρος 
στάθμευσης 150 τμ περίπου. 
Επικοινωνία στο 6981788414

ΓΑΜΟΣ
Ο ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΜΑΡΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΕΣΑΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΙΑΓΚΑΖΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΙΤΣΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.

Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφι-
κά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά της στον Ασπρόπυργο
και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 " 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την  στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχαν ικών  Eγκαταστάσεων ,
στη περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την  εταιρεία μας, επισ-
κεφθείτε την  ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ &MEΓΑΡΙΔΟΣ
‘’ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ‘’
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ & Ν.ΝΑSH ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΚ 10200 ΤΗΛ:2105562030 -6977915966

Η Κερκυραϊκή Έν ωση Ελευσίν ας ‘Άγιος
Σπυρίδων  ‘’,σας προσκαλεί ν α συμμετέχετε
στην  καθιερωμέν η 4ημερη εκδρομή στο ν ησί
των  Φαιάκων , την  Κέρκυρα ,στις 4,5,6,7, οεμ-
βρίου.

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια
του εορτασμού του Πρωτοκύριακου, σε αν άμ-
ν ηση του θαύματος του Αγίου.

Η περιήγηση στο ν ησί, εκτός από το ιερό
προσκύν ημα και τη συμμετοχή μας στη λιτα-
ν εία, παρουσία όλων  των  φιλαρμον ικών  της 

πόλης, θα περιλαμβάν ει  επισκέψεις σε
πολλά αξιοθέατα του ν ησιού.

Τιμή συμμετοχής 185 ευρώ/άτομο σε δίκλι-
ν ο ή τρίκλιν ο δωμάτιο. Δυν ατότητα μον όκλι-
ν ου  με επιπλέον  20 ευρώ.

Στην  τιμή περιλαμβάν εται:
-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
-ΕΙΣΙΤΗΡΕΙΟ FERRY BOAT  HΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

–ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
-ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ 4ΑΣΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ

ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ  ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ
-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ

ΝΗΣΙΟΥ

Περιορισμέν ος αριθμός θέσεων .
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την  Κυριακή

16  Οκτωβρίου
στα τηλέφων α: 6977915966 & 6972534123
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Ξεκίν ημα για το τουρν ουά παλαι-
μάχ ων  Αθην ών  με θετικό αποτέλεσμα
για τους Ππαλαίμαχ ους του Εθν ικού
Παν οράματος απέν αν τι στην  ιστορική
ομάδα του Ηλυσιακού .

Το παιχ ν ίδι είχ ε πολλά γκολ με ωραίο
ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες και
με σωστή συμπεριφορά αν άμεσα στους
παλαίμαχ ους ποδοσφαιριστές .

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ,ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,ΚΑΠΕ
ΤΑΝΑΚΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ,ΠΙΠΙΝΗΣ,ΓΙΑ
ΓΤΖΗΣ,ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ,

ΜΑΜΑΛΗΣ,ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ,ΤΣΑΤΣΑΡ
ΩΝΗΣ,ΣΟΥΤΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,ΣΚΕΠΕΤ
ΑΡΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Oι Παλάιμαχ οι του Εθν ικού ευχ αρι-
στούν   την  ομάδα του Ηλυσιακού για το
ωραίο παιχ ν ίδι και ιδιαίτερα τον  κ. Κυρ-
ιακού που αποτελεί έν α σημαν τικό
πρόσωπο στην  ιστορία του Αθην αϊκού
ποδοσφαίρου .

Θετικό αποτέλεσμα οι Παλαίμαχοι του 
Εθνικού Πανοράματος

Oι Παλαίμαχοι της Δάφνης Ερυθρών 
2-0 στα Μέγαρα

Οι Παλαίμαχοι της Δάφνης Ευθρών
σε φιλικό αγώνα επικράτησαν στο
Εθνικό Στάδιο Μεγάρων του
ιστορικού Βύζαντα  2-0. Σκορερ
Αλέκος Λεχρής, και Κομίνης με
εύστοχο χτύπημα πέναλτι.

Πριν την έναρξη του αγώνα οι
αρχηγοί των ομάδων αντάλλαξαν
αναμνηστικές πλακέτες.
Μετά τον αγώνα οι παλαίμαχοι του

Βύζαντα Μεγάρων έδωσαν δεξίωση
προς τιμή της Δάφνης Ερυθρών σε
ταβέρνα της πόλης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Οι Παλαίμαχοι της Δάφνης Ερυθρών
ευχαριστούν  θερμά τον
κ.Κωνσταντίνο Βαφειάδη καθώς και
όλη την ομάδα του Βύζαντα
Μεγάρων για την άψογη

ΜΠΑΜ!!! Ο Βύζας Μεγάρων
ανακοίνωσε τον Μάρκο
Ντούνη

Η διοίκηση του Βύζαντα ανακοινώνει την έναρξη
της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή ΜΆΡΚΟ
ΝΤΟΥΝΗ.
Πλούσιο το βιογραφικό του, αφού έχει αγωνιστεί

στην ΑΕΚ, στον Πανιώνιο, στον Άρη Θεσσα-
λονίκης, στον Ηρακλή, στον Ολυμπιακό Βόλου
κ.α.
Ο 30χρονος (9 Μαΐου 1992) μεσοεπιθετικός

που υπέγραψε σήμερα στην ομάδα μας, έπειτα
από ενέργειες του Τεχνικού Διευθυντή Κώστα
Γιαννακάρη, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά
τον Βύζαντα στο νέο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής.
Μάρκο καλωσόρισες στην ποδοσφαιρική οικογέ-
νεια του Βύζαντα!
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Πρόταση γάμου
Μέχρι και πρόταση γάμου έγινε στην «Αγια-Σοφιά OPAP
Arena»
Στο πνεύμα της γιορτής, ένας οπαδός της ΑΕΚ σήκωσε πανό
για την αγαπημένη του στο ημίχρονο του πρώτου ματς με τον
Ιωνικό στο νέο γήπεδο.

Οι Γυναίκες 
του Πανελευσινιακού με

τον Κρόνο

Στο πλαίσιο του 2ου γύρου του Κυπέλλου της
ΕΣΚΑΝΑ οι γυναίκες του ΑΟΚ Πανελευσι-

νιακός αντιμετωπίζουν σήμερα
στις 21:30 στο Κλειστό Γυμναστήριο Τάκης

Βογιατζής τη δυνατή ομάδα του Κρόνου Αγίου
Δημητρίου (Νεάνιδες).

Σειρά φιλικών η Ακαδημία του Α.Ο. Μίμας Μικρασιατική

Έν α όμορφο ποδοσφαιρικό Σαββατοκύρ-
ιακο πέρασαν  τα παιδιά της ακαδημίας
του ΑΟ Μίμας Μικρασιατικής Μμελί
Μεγάρων  στο Χαλάν δρι , σε σειρά
φιλικών  αγών ων  με τον  ΑΟ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Ευχαριστούμε την  ομάδα του
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ για τη φιλοξεν ία και ευχό-
μαστε υγεία σε όλους τους μικρούς αθλ-
ητές.

Στις 16/10
ξεκινάει
το πρωτάθλημα
της Super
League2
Όπως έγιν ε γν ωστό, η Επιτροπή
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της
ΕΠΟ εν έκριν ε την  πρόταση της
Super League2 για ν α ξεκιν ήσει το
ν έο πρωτάθλημα στις 16 Οκτωβρίου
2022.Αν αλυτικά:

Η Επιτροπή Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου της Ελλην ικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπον δίας κατά τη
σημεριν ή της συν εδρίαση έλαβε τις
εξής αποφάσεις:
• Εν έκριν ε με τις παρατηρήσεις που
συμφων ήθηκαν  κατά τη διάρκεια
της συν εδρίασης τον  Καν ον ισμό
Αδειοδότησης των  Ομάδων  της
περιόδου 2022-2023. 
Η απόφαση τελεί και υπό την  έγκρ-

ιση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΕΠΟ.• Εν έκριν ε την  πρόταση της
της Super League2 για ν α ξεκιν ήσει
το ν έο πρωτάθλημα στις 16 Οκτω-
βρίου 2022.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και

υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  pet-shop ζωοτροφών  της Ελευσίν ας 20ο
χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ
08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομάδα..Γν ώστης  υπολογιστών ,
επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.Για βιογραφικά στο
e-mail grosyn@outlook.com

Κυρία, στην περιοχή της

Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά

απογευματινή εργασία σε γρα-

φείο, ιατρείο,

διαγνωστικό κέντρο, υπο-

δοχή- γραμματειακή

υποστήριξη, σε κατάστημα

λιανικής, φροντιστήριο.

Απόφοιτη Αμερικανικού Κολ-

λεγίου, Proficiency, ECDL.

ΤΗΛ:  693 724 39384488
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 
§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο ή με οικία
εντός σχεδίου.
Επικοινωνία: 6988342861

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ σε
άριστη κατάσταση σε περ-
ιφραγμένο χώρο 1 στρεμ-
μάτων 
Τηλ: 6949897678

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-

νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και μπάνιο,

τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη θ-
έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη, α-
νακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ.
Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€

6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '90, μπάνιο, κλιματισμός,
ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κου-
ζίνα (αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066076). ASPIS 

REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν  επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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